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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/11

Leasú 11
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris H b (nua)

Togra le haghaidh moladh Leasú

Hb. de bhrí gur bhunaigh an 
Coimisiún an Grúpa Pearsantachtaí 
maidir le Taighde Cosanta in 2015, mar 
chomhlacht comhairleach chun an clár 
oibre a leagan amach do chlár taighde 
míleata AE; de bhrí go raibh an grúpa go 
mór faoi fhorlámhas an tionscail arm 
agus lenar áiríodh POFanna ar na 
cuideachtaí airm MBDA, Indra, Saab 
Airbus, BAE Systems, Leonardo S.p.A (ar 
a dtugtaí Finmeccanica roimhe sin), agus 
an Cathaoirleach ar ASD, grúpa 
brústocaireachta thionscal arm na 
hEorpa; de bhrí go ndearna Ard-
Stiúrthóireacht um an Margadh 
Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht 
agus FBManna (AS GROW) 37 
gcruinniú a thionól idir 2013 agus 2016 
leis an tionscal arm chun an 
Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta 
a phlé; de bhrí go bhfuil sé beartaithe ag 
an gCoimisiún na deicheanna billiún a 
shlógadh ó bhuiséad AE agus ó 
ranníocaíochtaí na mBallstát tríd an 
gCiste Eorpach Cosanta chun taighde 
agus forbairt a dhéanamh ar airm agus 
trealamh míleata;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/12

Leasú 12
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris I

Togra le haghaidh moladh Leasú

I. de bhrí, de réir Chinneadh 
2017/2315 ón gComhairle lena 
mbunaítear PESCO, go rachaidh sé chun 
tairbhe do ECAT freisin, de réir 
phrionsabal an tacair aonair d’fhórsaí, 
acmhainneachtaí cosanta feabhsaithe na 
mBallstát a bheith ann, ar choinníoll go 
seachnaítear dúbailt agus go dtugtar tús 
áite d’idir-inoibritheacht, agus, ag an am 
céanna, go neartóidh sé sin an colún 
Eorpach laistigh den chomhghuaillíocht 
sin agus gur freagairt é an méid sin ar na 
hiarrataí a rinneadh arís agus arís eile go 
mbeadh an chomhroinnt ualaigh 
trasatlantach níos cothroime; de bhrí 
gurb é ECAT fós an chloch choirnéil don 
struchtúr slándála ag go leor Ballstát;

I. De bhrí nach bhfuil Ballstáit uile 
AE ina gcomhaltaí de ECAT;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/13

Leasú 13
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris J

Togra le haghaidh moladh Leasú

J. de bhrí go gcruthaíonn PESCO 
creat ceangailteach idir na Ballstáit 
rannpháirteacha, a bhfuil siadsan tar éis a 
dtiomantas a thabhairt i leith infheistiú ar 
bhonn comhpháirteach a dhéanamh i 
gcumais chosanta, mar aon leis na cumais 
sin a phleanáil, a fhorbairt agus a oibriú go 
comhpháirteach, laistigh de chreat an 
Aontais agus ar mhodh buan agus 
struchtúrtha trí aontú le 20 gealltanas 
ceangailteach i gcúig réimse atá leagtha 
síos in CAE; de bhrí gur cheart go 
mbeadh na gealltanais sin ina bheart is 
ionann le gluaiseacht ó chomhar cosanta 
ann féin ionsar idir-inoibritheacht iomlán 
chomh maith le feabhsú ar fhórsaí 
cosanta na mBallstát; de bhrí go 
ndéanann rúnaíocht PESCO 
meastóireacht bhliantúil ina pleananna 
cur chun feidhme náisiúnta ar na 
gealltanais cheangailteacha sin, agus gur 
féidir leis na Ballstáit rannpháirteacha an 
mheastóireacht sin a cheadú; de bhrí, in 
ainneoin na ngealltanas ceangailteach 
sin, nach ann d’aon sásra éifeachtach 
comhlíontachta le haghaidh PESCO; de 
bhrí gur cheart tionscadail PESCO a chur 
chun feidhme ar shlí a léiríonn an 
acmhainneacht thionsclaíoch, buarthaí i 
dtaobh dúbailt agus srianta buiséadacha 

J. de bhrí go gcruthaíonn PESCO 
creat ceangailteach idir na Ballstáit 
rannpháirteacha, a bhfuil siadsan tar éis a 
dtiomantas a thabhairt i leith infheistiú ar 
bhonn comhpháirteach a dhéanamh i 
gcumais chosanta, mar aon leis na cumais 
sin a phleanáil, a fhorbairt agus a oibriú go 
comhpháirteach, laistigh de chreat an 
Aontais agus ar mhodh buan agus 
struchtúrtha trí aontú le 20 gealltanas 
ceangailteach i gcúig réimse atá leagtha 
síos in CAE; de bhrí go ndéanfar AE a 
mhíleatú tuilleadh faoi ghealltanais chreat 
PESCO; de bhrí go bhfuil an dúthracht 
atá ag go leor Ballstát i leith PESCO 
teoranta, mar atá léirithe leis an easpa dul 
chun cinn go dtí seo i dtaobh PESCO a 
neadú go suntasach sna próisis pleanála 
cosanta náisiúnta;
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na mBallstát rannpháirteach; de bhrí gur 
cheart feabhas a chur ar an sásra 
comhlíontachta le haghaidh PESCO;
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14.10.2020 A9-0165/14

Leasú 14
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris J a (nua)

Togra le haghaidh moladh Leasú

Ja. de bhrí nach bhfuil in PESCO ach 
an sampla is millteanaí de straitéis níos 
leithne chun an míleatachas a normalú in 
AE; de bhrí go ndéanfar míleatachas atá 
normalaithe a aistriú chuig réimsí eile 
amhail an imirce nó forbairt; de bhrí go 
bhfuil sé sin ag tarlú cheana, go háirithe 
ag teorainneacha na hEorpa;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Leasú 15
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))Togra le haghaidh moladh
Aithris J b (nua)

Togra le haghaidh moladh Leasú

Jb. de bhrí go ndéantar laghdú ar na 
hacmhainní atá ar fáil d’infheistíochtaí 
poiblí eile le míleatachas amhail an 
tsláinte agus an tslándáil shóisialta, go 
gcuirtear bac ar an acmhainneacht na 
cúiseanna struchtúracha a bhaineann le 
héiginnteacht agus riosca a scrúdú agus 
aghaidh a thabhairt orthu, agus go 
gcruthaítear éiginnteachtaí nua ar an 
gcaoi sin agus go ndéantar na cinn atá 
cheana ann a dhoimhniú;

Or. en



AM\1215791GA.docx PE658.390v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.10.2020 A9-0165/16

Leasú 16
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris J c (nua)

Togra le haghaidh moladh Leasú

Jc. de bhrí, de réir Athbhreithniú 
Uimh. 09/2019 ó Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa: go bhfuil an chosaint Eorpach, 
príomhchoincheap PESCO maidir le 
‘huathriail straitéiseach’ ródhoiléir agus 
róleathan, go bhfuil aistriúchán míleata 
atá soiléir in easnamh air, agus go 
mbaintear úsáid neamhchúntach as i 
gcomhthéacsanna agus i mbríonna 
éagsúla; de bhrí go gcuirtear i bhfios san 
athbhreithniú freisin go bhfuil difríochtaí 
straitéiseacha soiléire idir Ballstáit AE ó 
thaobh cúrsaí cosanta de, nach bhfuil 
braistint chomhchoiteann i leith bagairtí 
ná fís chomhchoiteann i leith ról AE acu, 
go bhfuil rialacha aontaithe comhraic acu 
atá éagsúil óna chéile agus raon leathan 
tuairimí ar úsáid fórsa míleata;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Leasú 17
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris P

Togra le haghaidh moladh Leasú

P. de bhrí go bhfuil tionscadail áirithe 
de chuid PESCO dírithe isteach ar 
imlonnú oibríochtúil, amhail Lárionad 
Oibríochtaí EUFOR um Fhreagairt 
Géarchéimeanna (EUFOR CROC), 
Soghluaisteacht Mhíleata agus Líonra na 
Mol Lóistíochta, cé go bhfuil cuid eile acu 
atá níos dírithe isteach ar chumais 
mhíleata a fhorbairt, amhail Foirne 
Mearfhreagartha Cibirtheagmhas agus 
Cúnamh Frithpháirteach maidir le 
Cibearshlándáil (CRRTanna); de bhrí go 
gcaithfidh an dá chur chuige rannchuidiú 
go cinntitheach leis an éabhlú ionsar 
chomhstraitéis chomhtháite slándála agus 
cosanta san Aontas;

P. de bhrí go bhfuil tionscadail áirithe 
de chuid PESCO amhail Lárionad 
Oibríochtaí EUFOR um Fhreagairt 
Géarchéimeanna (EUFOR CROC) á 
dtiomáint ag líon an-bheag Ballstát; de 
bhrí go bhfuil go leor Ballstát go mór in 
amhras faoi a inmhianaithe agus atá 
tionscadal PESCO agus atá an sprioc i 
dtaobh arm Eorpach a chruthú araon;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Leasú 18
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris R

Togra le haghaidh moladh Leasú

R. de bhrí go bhfuil mórthionscadail 
chosanta Eorpacha, amhail an Córas 
Aerchomhraic don Todhchaí (FCAS) agus 
an Príomhchóras Talamhchomhraic 
(MGCS), fós lasmuigh de raon feidhme 
PESCO;

R. de bhrí go bhfuil mórthionscadail 
chosanta Eorpacha, amhail an Córas 
Aerchomhraic don Todhchaí (FCAS) agus 
an Príomhchóras Talamhchomhraic 
(MGCS), fós lasmuigh de raon feidhme 
PESCO; de bhrí nach foláir an tiomantas 
i leith acmhainní agus maoiniú méadaithe 
d’fhorbairt na gcóras arm sin, a bheidh 
ina shiocair le tuilleadh fulaingthe agus 
báis ar fud an domhain, a cháineadh;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Leasú 19
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris Z

Togra le haghaidh moladh Leasú

Z. de bhrí, i láthair na huaire, go bhfuil 
tionscadail PESCO ag brath ar 
ranníocaíochtaí airgeadais ó na 25 Bhallstát 
rannpháirteacha; de bhrí go bhfuiltear ag 
dréim leis, mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19, go dtarlóidh laghduithe sna 
buiséid chosanta náisiúnta; de bhrí, go 
saobhchiallda, go bhféadfadh cuid de 47 
dtionscadal PESCO atá faoi láthair ann, 
má mhaoinítear dá réir iad, cumas 
ullmhachta na mBallstát a neartú sa chás 
go dtarlódh géarchéim ollmhór sláinte 
poiblí eile: Soghluaisteacht Mhíleata, an 
Cheannasaíocht Leighis Eorpach agus go 
leor tionscadail eile i réimsí a bhaineann 
le lóistíocht agus iompar, cúram sláinte, 
fóirithint tubaistí, ullmhacht in aghaidh 
airm cheimiceacha, bhitheolaíocha, 
raideolaíocha agus núicléacha (CBRN) 
agus an comhrac in aghaidh 
cibearghníomhaíochtaí mailíseach agus 
feachtais naimhdeacha mífhaisnéise; de 
bhrí go bhfágfadh ciorrú ar mhaoiniú do 
chumais straitéiseacha nach bhfuil faoi 
láthair ag AE agus a chuid Ballstát go 
gcaolófaí a gcumas gníomhú go 
comhpháirteach i gcoinne paindéimí 
amach anseo, i coinne bagairtí CBRN 
agus i gcoinne rioscaí eile le 
mórthionchair idirnáisiúnta nach féidir a 

Z. de bhrí, i láthair na huaire, go bhfuil 
tionscadail PESCO ag brath ar 
ranníocaíochtaí airgeadais ó na 25 Bhallstát 
rannpháirteacha; de bhrí go bhfuiltear ag 
dréim leis, mar thoradh ar phaindéim 
COVID-19, go dtarlóidh laghduithe, mar is 
ceart, sna buiséid chosanta náisiúnta toisc 
go ndíreofar cistí poiblí ar an áit a bhfuil 
gá leo; de bhrí nach trí straitéis, 
tionscadail nó cistiú cosanta is fearr a 
dhéanfar cur chuige comhpháirteach 
agus comhordaithe a bhaint amach i leith 
an dara ráig nó paindéimí a bheidh ann 
amach anseo;
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thuar;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/20

Leasú 20
Clare Daly, Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Moladh don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas 
an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Togra le haghaidh moladh
Aithris AJ

Togra le haghaidh moladh Leasú

AJ. de bhrí gur cheart don tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa díriú isteach ar 
thionscadail a bhaineann le soghluaisteacht 
agus idir-inoibritheacht mhíleata, atá 
ríthábhachtach a mhéid a bhaineann le 
coinbhleacht agus géarchéim gan 
choinne; de bhrí gur cheart do PESCO 
rannchuidiú le limistéar éifeachtach 
Schengen a chruthú don tsoghluaisteacht 
mhíleata, agus é mar aidhm leis sin na 
nósanna imeachta ag na teorainneacha a 
laghdú agus na hualaí bonneagair a 
choinneáil chomh híseal agus is féidir; de 
bhrí, ina leith sin, gur cheart fáiltiú roimh 
thionscadal Rail Baltica, atá fíor-
riachtanach do lánpháirtiú na dtíortha 
Baltacha i líonra iarnróid na hEorpa, 
agus gur cheart lánéifeachtúlacht an 
tionscadail sin a áirithiú;

AJ. de bhrí gur cheart don tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa díriú isteach ar 
thionscadail a bhaineann le soghluaisteacht 
shibhialta;

Or. en


